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Skrajšani zapisnik

 desete redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji, ki je bila dne, 13.12.2007 
ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, Šmartno pri 

Litiji

Prisotni svetniki: Jože Ponebšek, Franc Černe (od 18.03 ure dalje), Matjaž Aškerc (od 18.05 
ure dalje), Sonja Peterlin Krznar, Peter Avbelj, Joža Žurga, Jernej Peterlin, Miroslav Berčon, 
Miro Koprivnikar,  Franc Jaklič, Petra Kovačič, Janez Trpin, Tomaž Gradišek,  Jože Verbajs, 
Marjan Janežič, Peter Jože Poglajen
Odsotni: /
Ostali  prisotni:  Za  občinsko  upravo:  Karmen  Sadar,  Tatjana  Martinčič  Poglajen,  Ines 
Klinkon, Nataša Dobravec, Peter Lovšin; Dušan Jerše, član uprave Industrije usnja Vrhnika 
d.d., Jože Zakrajšek;  Rajko Sterguljc, direktor podjetja Urbis d.o.o.; mediji

Sejo je pričel in vodil župan Občine Šmartno pri Litiji Milan Izlakar. Po uvodnem pozdravu je 
predsedujoči ugotovil sklepčnost sveta (navzočih je bilo 14 članov občinskega sveta od 16 - 
ih).

Potrditev skrajšanega zapisnika
- 9. redne seje z dne, 22.11.2007 

Pripomb na zapisnik ni bilo.

Ob glasovanju je bilo navzočih 15 članov občinskega sveta.
Skrajšani zapisnik je bil potrjen z 15 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

Predsedujoči je razširil  dnevni red s točko »Informacija  o razvojnem projektu IUV d.d. v 
Šmartnem pri Litiji«, ki naj se obravnava kot prva točka dnevnega reda in predlagal sledeči 
dnevni red:

1. Informacija o razvojnem projektu IUV d.d. v Šmartnem pri Litiji.
2. Poročilo o delu župana in občinske uprave
3. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji  za leto 2008 - predlog za 

drugo branje
4. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega 

pomena  za  obvoznico  Šmartno  pri  Litiji  na  cesti  R2-416,  odsek  1346  in  1347  – 
predlog za prvo branje

5. Odlok o občinskem prazniku – predlog za prvo branje
6. Sklep o vrednosti  točke za izračun nadomestila  za uporabo stavbnega zemljišča na 

območju Občine Šmartno pri Litiji za leto 2008
7. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem 

- soglasje k brezplačnemu prevzemu nepremičnine parc. št. 574/6 k.o. Jablanica 
8. Pobude in vprašanja svetnikov

Razprava na dnevni red:

Franc Jaklič je predlagal, da se dnevni red spremeni tako, da se četrta točka dnevnega reda 
»Odlok  o  Občinskem  podrobnem  prostorskem  načrtu  za  prostorsko  ureditev  skupnega 
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pomena za obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2-416, odsek 1346 in 1347 – predlog za 
prvo branje«, obravnava kot druga točka dnevnega reda.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog dnevnega reda:

1. Informacija o razvojnem projektu IUV d.d. v Šmartnem pri Litiji
2. Odlok  o  Občinskem  podrobnem  prostorskem  načrtu  za  prostorsko  ureditev 

skupnega pomena za obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2-416, odsek 1346 in 
1347 – predlog za prvo branje

3. Poročilo o delu župana in občinske uprave
4. Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2008 - predlog 

za drugo branje
5. Odlok o občinskem prazniku – predlog za prvo branje
6. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 

na območju Občine Šmartno pri Litiji za leto 2008
7. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem 

- soglasje k brezplačnemu prevzemu nepremičnine parc. št. 574/6 k.o. Jablanica 
8. Pobude in vprašanja svetnikov

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Dnevni red je bil sprejet z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 1).  Informacija o razvojnem projektu IUV d.d. v Šmartnem pri Litiji

Uvod je podal Dušan Jerše.

Razprava: Franc Jaklič, Marjan Janežič, Jože Ponebšek, Franc Černe, Matjaž Aškerc, Peter 
Avbelj, Tomaž Gradišek, Sonja Peterlin Krznar, Miroslav Berčon, Peter Jože Poglajen, Miro 
Koprivnikar.

Dodatna pojasnila sta podala Dušan Jerše in Jože Zakrajšek.

Predsedujoči je ugotovil, da je bila informacija vzeta na znanje.

AD  2).  Odlok  o  Občinskem podrobnem prostorskem načrtu  za  prostorsko  ureditev 
skupnega pomena za obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2-416, odsek 1346 in 1347 – 
predlog za prvo branje

Uvod je podal Rajko Sterguljc.

Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Franc 
Jaklič.
Poročilo  o  delu  na  Odboru  za  gospodarsko  infrastrukturo,  okolje  in  prostor  je  podal 
predsednik odbora Jože Ponebšek.

Razprava: Marjan Janežič, Matjaž Aškerc.

Dodatno pojasnilo sta podala Rajko Sterguljc in župan Milan Izlakar.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu:
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SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema dopolnjeni osnutek Odloka 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena 
za obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2-416, odsek 1346 in 1347 v prvem branju.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep o javni razgrnitvi 
dopolnjenega  osnutka  Občinskega  podrobnega  prostorskega  načrta  za  prostorsko 
ureditev skupnega pomena za obvoznico Šmartno pri Litiji na cesti R2-416, odsek 1346 
in 1347.

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 16 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 3).  Poročilo o delu župana in občinske uprave

Poročilo je podal župan Milan Izlakar.

Predsedujoči je ugotovil, da je bilo poročilo vzeto na znanje.

AD 4). Odlok o izvrševanju proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2008 - predlog 
za drugo branje

Uvod je podala Tatjana Martinčič Poglajen.

Poročilo  o  delu  na  Odboru  za  gospodarstvo,  kmetijstvo,  turizem  in  finance  je  podal 
predsednik odbora Franc Černe.

Razprava: Sonja Peterlin Krznar.

Dodatno pojasnilo sta podala Tatjana Martinčič Poglajen in župan Milan Izlakar.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja sklepa v paketu:

SKLEP  1:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  sprejme  Odlok  o  izvrševanju 
proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2008.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme Letni načrt  pridobitve in 
razpolaganja s stvarnim premoženjem občine.

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 14 glasovi »za« in z 1 glasom »proti«. 

AD 5). Odlok o občinskem prazniku – predlog za prvo branje

Uvod je podala Karmen Sadar.

Poročilo o delu na Komisiji za statut in pravna vprašanja je podal predsednik komisije Franc 
Jaklič.
Poročilo o delu na Odboru za družbene dejavnosti je podala predsednica odbora Joža Žurga.

Razprava: Peter Avbelj.

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
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SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema Odlok o občinskem prazniku 
v prvem branju.

Ob glasovanju je bilo navzočih 16 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 6). Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju Občine Šmartno pri Litiji za leto 2008

Uvod  sta podala Ines Klinkon in župan Milan Izlakar.

Poročilo  o  delu  na  Odboru  za  gospodarsko  infrastrukturo,  okolje  in  prostor  je  podal 
predsednik odbora Jože Ponebšek.
Poročilo  o  delu  na  Odboru  za  gospodarstvo,  kmetijstvo,  turizem  in  finance  je  podal 
predsednik odbora Franc Černe.

Razprava: Tomaž Gradišek, Franc Jaklič, Sonja Peterlin Krznar, Franc Černe, Peter Avbelj, 
Miroslav Berčon.

Dodatno pojasnilo je podal župan Milan Izlakar.

Predsedujoči je odredil pet minutni odmor.

- odmor -

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (navzočih je bilo 15 svetnikov od 16-ih).

Franc Černe je v imenu svetniške skupine SLS predlagal dve minuti odmora.

Predsedujoči je odredil dve minuti odmora.

- odmor -

Predsedujoči je preveril sklepčnost sveta (navzočih je bilo 14 svetnikov od 16-ih).

Predsedujoči je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

SKLEP: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji  sprejme Sklep o vrednosti točke za 
določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008 v višini 0,007772 €.

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
Sklep je bil sprejet z 6 glasovi »za« in z 4 glasovi »proti«.

AD 7).  Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem 
- soglasje k brezplačnemu prevzemu nepremičnine parc. št. 574/6 k.o. Jablanica

Uvod je podal župan Milan Izlakar.

Razprave ni bilo.
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Predsedujoči je dal na glasovanje naslednja predloga sklepov v paketu:

SKLEP  1:  Občinski  svet  Občine  Šmartno  pri  Litiji  daje  soglasje  k  brezplačnemu 
prevzemu nepremičnine parc.  št.  574/6,  dvorišče v izmeri  12 m2, vpisan v zemljiško 
knjižni  vložek  476 k.o.  Jablanica.  Davek od prometa z  nepremičninami in  notarsko 
overitev podpisov prodajalcev  plača Občina Šmartno pri Litiji.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema sklep, da se spremeni letni 
načrt razpolaganja in pridobivanja s stvarnim premoženjem občine tako, da se v letni 
plan  pridobivanja  doda  brezplačen  prenos  nepremičnine  parc.  št.  574/6,  dvorišče  v 
izmeri 12 m2, vpisan v zemljiško knjižni vložek 476 k.o. Jablanica.

Ob glasovanju je bilo navzočih 14 članov občinskega sveta.
Sklepa v paketu sta bila sprejeta z 14 glasovi »za« in z 0 glasovi »proti«.

AD 8). Pobude in vprašanja svetnikov

Jože Ponebšek: svetnik prosi, če bi se lahko na Gradiških Lazih kjer je odcep  za Gradišče 
postavila tabla Gradišče, da bodo ljudje vedeli, kje so Gradišče. 
Joža Žurga:  Svetnico zanima, koliko pobud za spremembo namembnosti  za stanovanjsko 
gradnjo je prejela Občina Šmartno v času obstoja in koliko vlog je bilo ugodno rešenih.
Sonja Peterlin Krznar:  Točno pred enim letom oz. 13.12.2006 je na seji občinskega sveta 
postavila vprašanje, kdaj bodo usklajeni občinski akti z novelami zakonov, predpisov, uredb 
in  podobno.  Na problematiko  neusklajenosti  aktov je  opozarjala  na marčevski  seji,  kje je 
prenesla pobudo zbora krajanov, ki se je vsebinsko nanašala na neusklajenost vsebine Statuta 
občine Šmartno. V celem letu na tem področju ni bilo nobenih rezultatov, zato predlaga, da se 
občinska uprava teh aktivnosti loti prioritetno.
V smisli reševanja zaščite vodooskrbnega območja v naselju Cerovica in glede odgovora, ki 
ga je prejela na prejšnji seji predlaga, da se izvedejo naslednji ukrepi: 
- v prostorskem aktu naj se območje zaščiti tako, da na njem ne bo možno graditi in da se 
omeji uporaba gnojil in drugih fitofarmacevtskih sredstev.
-  da se vodni vir  zavaruje pred vdorom fekalij  zaradi  krajevno neurejene kanalizacije  oz. 
izcednih  vod,  ki  preko  poškodovanih  in  dotrajanih  kinet  pronicajo  v  zemljo.  Odprt 
kanalizacijski jašek, ki poteka po cestišču naj se pocevi in sistem zaključi z izgradnjo pilotske 
biološke čistilne naprave.
Problematika ohranitve pitne vode je bila obravnavana tudi v KS oz. kot prioriteten in nujen 
ukrep posredovana tudi občinski upravi.
Miroslav  Berčon:  Glede  na  to,  da  v  Šmartnem ni  več  fizioterapije svetnik  predlaga,  da 
občinska uprava pomaga zainteresirani fizioterapevtki, da si pridobi koncesijo za opravljanje 
dejavnosti.
Svetnik predlaga, da se začne s postopkom ureditve ovinka med Strmanom in Bajernikom, 
kjer so pogoste prometne nesreče. 
Franc  Černe:  Svetnik  predlaga,  da  se  občinske  table  postavijo  na  vseh  delih  vhodov  v 
občino. 
Svetnika moti način oglaševanja s plakati,  zato predlaga, da se na avtobusnih postajališčih 
namestijo ustrezne oglasne deske. 
Jože  Verbajs:  Svetnik  se  zahvaljuje  županu  za  sredstva,  ki  jih  je  občina  namenila  za 
obdarovanje otrok. Zanima ga ali je bil ta denar namenjen KS izrecno za obdaritev otrok. Če 
temu ni tako,  bi predlagal,  da se v prihodnjem letu pozove vse KS, da denar porabijo za 
obdaritev otrok.  
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Matjaž  Aškerc:  Svetnika  zanima,  ali  je  njegov  sklep  o  razrešitvi  članov  sveta  javnega 
zavoda, ki je bil podan in sprejet na redni seji 13.02.2006 imel pravno podlago in katero. 
Svetnik predlaga, da bi bila vsa poročila o delu na odborih in komisijah taka, kot je poročilo o 
delu na Odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance, oziroma, da se njihovo forma 
poenoti. Dobro bi bilo videti vsebino razprave. 

Predsedujoči je zaključil sejo ob 20.10 uri.

Pripravila:                                   
Nataša Dobravec

           
Tajnik občine:                                                                                              Predsedujoči:
mag. Karmen Sadar                                    Milan Izlakar
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